
Referat 
 

Dagsorden til bestyrelse møde d. 26. januar 2022 kl. 11:00 hos Tina. 
Tilstede er: Merete og Tina. 

 
 

1. Ny sæson 
- Fra og til, instruktører, hold og priser. 

Fra 22/8-22 til og med 11/5-23. 
Anne er i indkøring til ny instruktør og tager nogle danse både på begynder 
og begynder+ holdene. 
Se vedlagte bilag 1 med de nye hold, tider og instruktører for næste sæson 
2022 – 2023. 

 
 

2. Arrangementer: 
- Forslag til nyt arrangement fra instruktørerne 

Instruktørerne har holdt møde og foreslår et arrangement for begyndere 
og begynder + danserne. Dette syntes bestyrelsen er en god ide og dette vil 
blive afholdt første gang d. 24. april 2022. Flyer laves hurtigst muligt og 
det meldes herefter ud på holdene. 
 

- Havnen sommer 2022 
Vi planlægger Havnedans igen, det starter med tirsdag d. 14. juni og sidste 
gang bliver d. 2. august. Instruktører vil få aftaler i stand med diverse 
gæsteinstruktører. Pt. kommer Niels Poulsen d. 21. juni. 
 

- Datoer til eksisterende arrangementer i den nye sæson 
Se vedhæftede bilag 2 for arrangementer. 
Flyers laves snarest til alle arrangementer i den kommende og næste 
sæson. 
 

 
3. Evt. 

- Anne skal på kursus nr. 2 i 2023 (3-4. februar 2023) 
 

 

 



 
 

BILAG 1 
 
 
 

Hold og priser sæson 2022 – 2023 

 

Mandag: (opstart 22. august 2022) 

Begynder+ formiddag    10:00 – 11:00 Alis 

Let øvet formiddag    11:15 – 12:15 Alis 

Øvet     17:30 – 19:30 Merete 

Tirsdag: (opstart 23. august 2022) 

Begynder+     17:30 – 19:00 Alis 

Let øvet/Let øvet+    19:15 – 20:45 Merete 

Torsdag: (opstart 25. august 2022) 

Begynder     17:30 – 19:00 Alis & Anne 

 

Kontingent: 

Formiddag Begynder+: 500,- kr. 

Formiddag Let øvet: 500,- kr. 

Dans på et aften hold: 750,- kr. (undtagen øvet) 

Dans på Øvet: 900,- kr. 

Dans på nr. 2 hold: +250,- kr. 

Dans på nr. 3 hold: +250,- kr. 

Dans på nr. 4 hold: gratis 

 

 

 

 



 

 

BILAG 2 

 
 

Dato: Arrangement 

  

09.10.2022 Generalforsamling 

13.11.2022 Søndagsdans 

18.12.2022 Juleafslutning 

  

11.02.2023 Valentinsdans 

19.03.2023 Søndagsdans 

23.04.2023 Beg/Beg+ dans 

13.05.2023 Sæsonafslutning 

 
 
 
 

Dans på havnen om tirsdagen fra kl. 18.30 – 21.00 på 
følgende datoer:  
 
14. + 21. + 28. juni 
5. + 12. + 19. + 26. juli 
2. august 
 


